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Ta bort attesterade resultat 
förberedda för borttag

Ta bort resultat

• Det är bara examinatorn som attesterar på kursen som kan ta bort attesterade resultat.

• Tänk på att ett attesterat resultat är ett myndighetsbeslut, det finns regleringar gällande 

hur du får förändra attesterade resultat. Kontrollera med ditt lärosäte om du är osäker.

• Vid borttag av resultat försvinner eventuella resultatnoteringar som gjorts. Tänk på att 

notera dessa vid sidan om, så de kan läggas in på nytt.

• Har resultat på kurs redan attesterats, behöver detta resultat tas bort innan du kan ta bort 

resultat på en modul. 

• Om en student har haft ett underkänt betyg och nu inkommit med komplettering eller gjort 

en omtentamen med godkänt betyg ska du inte ta bort det underkända resultatet. Det 

godkända resultatet rapporteras in precis som vanligt för studenten, med nytt 

examinationsdatum.

Ändra resultat

Om ett resultat behöver ändras så går det att göras utan att ta bort det felaktiga resultatet 

först. Resultatet behöver först förberedas för att ändras och behöver sedan attesteras av 

examinatorn på kursen. Se instruktioner på ladok.se.
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https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/resultat/administrera-resultatrapportering


En användare kan förbereda attesterade resultat för borttag, det gör det lättare för dig som 

tar bort resultaten att hitta dem och du kan ta bort flera resultat på samma gång.

Du får automatiskt ett mail när någon förberett resultat som du ska ta bort.

Handhavande: Ta bort attesterade resultat förberedda för borttag

1. Logga in i Ladok och välj fliken Attestera

2. I kolumnen ”Avser” har en kurs markerats med ”Avser attestering av borttaget resultat”. 

Klicka på kursen / modulen / studenten
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3. Du länkas vidare till kursen och ser du de resultat som har förberetts för borttag. 

Markera de studenter vars resultat du ska ta bort och klicka på ”Ta bort resultat 

som är förberedda för borttag”.

4. Bekräfta i dialogrutan som öppnas.

Studenten ser inte eventuell kommentar som du skriver i dialogrutan.

5. Du kan nu behöva logga in i Ladok igen för att bekräfta din identitet (beror på vilket 

universitet du arbetar vid).

De attesterade resultaten tas bort och studenten visas inte längre i listan. Den som 

rapporterar på kursen rapportera in ett nytt resultat.
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= Hinder mot borttag

Ett rött informations-i visas i raden för studenten om det finns 

hinder mot borttag av resultat. Det kan till exempel bero på: 

• Du försöker ta bort ett resultat på en modul på en student som 

har ett attesterat resultat på kurs. Ta bort resultatet på kurs 

först, sedan kan du ta bort resultat på modul.

• Resultatet ingår i ett utfärdat examensbevis eller kursbevis 
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